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Camera video Cisco Unified
1  Instalare
Pentru telefoanele IP Cisco Unified 9971 şi 9951.
1. Îndepărtaţi materialul plastic de protecţie 

de la obiectivul şi corpul camerei.
2. Îndepărtaţi micul capac din plastic situat 

pe latura de sus a afişajului telefonului.
3. Cu telefonul inactiv, glisaţi conectorul 

USB al camerei în portul USB al telefonului 
(în spatele afişajului telefonului).

4. După ce telefonul confirmă instalarea, reglaţi 
setările (consultaţi secţiunea Setări).
Montarea camerei pe monitor
Dacă preferaţi să montaţi camera pe monitorul 
computerului (nu pe telefon), solicitaţi o clemă 
de montare şi un cablu de extensie USB 
de la administratorul de sistem.
Pe clemă există două suporturi culisante amovibile: 
mare şi mic. Utilizaţi suportul mare pentru un monitor 
de laptop; utilizaţi suportul mic pentru un monitor 
de computer de birou (ca în imagine). Îndepărtaţi 
suportul neutilizat.
Aşezaţi camera în clemă, apoi conectaţi cablul de extensie. 

2  Efectuarea apelurilor 
video

Pentru a efectua un apel video, formaţi numărul 
ca de obicei. 
Dacă telefonul celuilalt participant are o cameră 
activată, apelul poate să includă transmisia video 
bidirecţională. Dacă celălalt participant nu are 
o cameră activată, apelul poate să includă transmisia 
video unidirecţională (imaginea dvs. se afişează 
pe telefonul celuilalt participant). 
În mod similar, telefonul dvs. poate să afişeze 
imaginea de la alt participant, chiar dacă nu aveţi 
o cameră activată în timpul apelului.

3  Alegerea vizualizării
În timpul unui apel video, aveţi următoarele opţiuni:
 • Activarea imaginii pe tot ecranul
 • Comutarea între vizualizări
 • Reglarea poziţiei pentru imagine-în-imagine
 • Ascunderea imaginii
Activarea imaginii pe tot ecranul
Pentru a trece de la vizualizarea într-o fereastră 
la vizualizarea pe tot ecranul, apăsaţi cheia soft 
Ecran complet.
Pentru a reveni la vizualizarea în fereastră, 
apăsaţi cheia soft Minimizare. 

Notă: Dacă sunteţi în vizualizarea pe tot ecranul 
şi primiţi un apel, veţi fi avertizat printr-o notificare 
pop-up.

Comutarea între vizualizări
„Vizualizarea personală” (imaginea transmisă 
de cameră către ceilalţi) se afişează implicit 
în fereastra imagine-în-imagine dintr-un colţ 
al ecranului telefonului.
Din vizualizarea pe tot ecranul, puteţi să apăsaţi 
cheia soft Schimb pentru a afişa „vizualizarea 
personală” pe tot ecranul şi a muta imaginea 
celuilalt participant în fereastra imagine-în-imagine 
(PIP – picture-in-picture).
Apăsaţi din nou pe Schimb pentru a muta „vizualizarea 
personală” înapoi în fereastra PIP.
Reglarea poziţiei pentru 
imagine-în-imagine
Apăsaţi cheia soft imagine-în-imagine (PIP)  
pentru a muta fereastra PIP în alt sector al ecranului 
telefonului sau pentru a ascunde fereastra PIP.

Pictograma de pe cheia soft PIP indică unde va apărea 
fereastra PIP (sau dacă va fi ascunsă) la următoarea 
apăsare a cheii soft PIP.

Ascunderea imaginii
Pentru a ascunde toate imaginile video de pe ecranul 
telefonului, apăsaţi cheia soft Ascundere videoclip. 
Opţiunea Ascundere videoclip este disponibilă numai 
din vizualizarea în fereastră (nu pe tot ecranul). 
Pentru a vizualiza din nou imaginea video, apăsaţi 
cheia soft Prezentare videoclip.



4  Dezactivarea imaginii 
video

Dezactivarea imaginii video înseamnă blocarea 
transmisiei video a telefonului către ceilalţi 
participanţi la apel.

Dezactivarea imaginii şi a sunetului
Pentru a dezactiva atât imaginea cât şi sunetul, 
apăsaţi butonul Fără sonor  de la telefon. 
Pentru a reactiva imaginea şi sunetul, apăsaţi din 
noupe Fără sonor.

Dezactivarea exclusivă a imaginii
Pentru a dezactiva numai imaginea (nu şi sunetul), 
apăsaţi cheia soft Fără imagine video .
Pentru a verifica dacă imaginea este dezactivată, 
căutaţi:
 • Cheia soft Activare sonor video (pictograma 

roşie) .
 • O lumină roşie pe cameră.
 • Pictograma Fără imagine video  pe ecranul 

telefonului (nu este vizibilă în vizualizarea pe tot 
ecranul).

 • O imagine de „vizualizare personală” dezactivată, 
marcată cu o pictogramă roşie (nu este vizibilă 
dacă vizualizarea personală este într-o fereastră 
PIP ascunsă).

Pentru a relua transmisia video, apăsaţi cheia soft 
Activare sonor video .

Dezactivarea exclusivă a sunetului
Pentru a dezactiva numai sunetul (nu şi imaginea), 
efectuaţi aceşti doi paşi: 
1. Apăsaţi butonul Fără sonor . 
2. Apăsaţi cheia soft Activare sonor video .

5  Conferinţe
Pentru a crea o videoconferinţă, configuraţi 
un apel conferinţă ca de obicei. Pentru a participa 
la o videoconferinţă, răspundeţi la apel ca de obicei.
În timpul unei videoconferinţe, participanţii 
apar pe ecranul telefonului dvs.
6  Setări
Reglaţi aceste setări ale camerei de la telefon:
 • Zonă vizualizare
 • Luminozitate
 • Transmisie automată

Zonă vizualizare
Zona de vizualizare se comportă ca o funcţie de unghi 
spaţial sau de transfocare pentru cameră.

Reglarea zonei de vizualizare pentru cameră
1. Apăsaţi butonul Aplicaţii .
2. Selectaţi Accesorii.
3. Evidenţiaţi Cameră Cisco Unified.
4. Apăsaţi cheia soft Configurare.
5. Selectaţi Zonă vizualizare.
6. Utilizaţi săgeţile din blocul de Navigare pentru 

a mări sau a micşora zona de vizualizare.
7. Apăsaţi cheia soft Salvare.

Luminozitate
Setarea Luminozitate afectează imaginea pe care 
o transmiteţi celorlalţi; ea nu afectează imaginea 
pe care o recepţionaţi de la ceilalţi participanţi. 
Deoarece câmpul vizual poate afecta luminozitatea, 
reglaţi Zona de vizualizare pentru cameră înainte 
de a regla Luminozitatea.
Reglarea luminozităţii
1. Apăsaţi butonul Aplicaţii .
2. Selectaţi Accesorii.
3. Evidenţiaţi Cameră Cisco Unified.
4. Apăsaţi cheia soft Configurare.
5. Selectaţi Luminozitate.
6. Utilizaţi săgeţile din blocul de Navigare pentru 

a creşte sau a descreşte luminozitatea.
7. Apăsaţi cheia soft Salvare.

Transmisie automată
Când opţiunea Transmisie automată video este activată 
(setare implicită), camera transmite automat imagini 
video în timpul apelurilor. 
Când opţiunea Transmisie automată video este 
dezactivată, imaginea se dezactivează automat pentru 
fiecare apel (oricum, telefonul dvs. recepţionează 
imagini video). Pentru a relua transmisia video în acest 
caz, apăsaţi cheia soft Activare sonor video .

Activarea sau dezactivarea 
transmisiei automate
1. Apăsaţi butonul Aplicaţii .
2. Selectaţi Accesorii.
3. Evidenţiaţi Cameră Cisco Unified.
4. Apăsaţi cheia soft Configurare.
5. Apăsaţi cheia soft Pornire sau Oprire.

7  Sfaturi
Ce rol are cheia soft Examin?
Apăsaţi cheia soft Examin pentru a vedea vizualizarea 
de la cameră atunci când nu sunteţi angajat într-un 
apel video. Încercaţi să utilizaţi funcţia Examin 
înainte de a efectua apeluri video, pentru a configura 
şi poziţiona optim camera.

Ce se întâmplă când pun un apel în aşteptate?
Transmisia video este dezactivată (blocată) până când 
reluaţi apelul.

Ce indică lumina camerei?
 • Verde – Transmisia video este în curs.
 • Roşu – Transmisia video este dezactivată.
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Cum pot să blochez rapid camera? 
 • Dezactivaţi transmisia video – Consultaţi 

secţiunea Dezactivarea imaginii video.
 • Închideţi obturatorul – Rotiţi obiectivul camerei 

în sens orar pentru a închide obturatorul. Rotiţi 
în sens antiorar pentru a deschide din nou obturatorul.

Imaginea video de la cameră este întunecată 
(sau luminată)
Condiţiile de iluminare din câmpul vizual al camerei 
afectează luminozitatea. Încercaţi să deplasaţi camera 
pentru a vedea dacă luminozitatea se îmbunătăţeşte 
(de exemplu, încercaţi să excludeţi luminile din tavan 
din câmpul vizual al camerei). De asemenea, puteţi să 
reglaţi luminozitatea conform descrierii din secţiunea 
Setări.

Unde se găsesc mai multe informaţii?
Găsiţi online ghidurile pentru utilizatori, ghidurile 
de pornire rapidă şi fişele de referinţe rapide: 
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/ 
products_user_guide_list.html

Notă Pentru rezultate optime, imprimaţi 
acest ghid pe hârtie 8,5 x 14" 
(dimensiune Legal).
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